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“Que ele se interesse pela agricultura!”
Hoje, o Brasil vai mais uma vez às urnas, para o segundo turno. Esperamos que seja o último turno,
e que tenhamos um presidente eleito, hoje à noite.
Em primeiro lugar, é bom que temos a oportunidade para votar. Mesmo que não vivamos numa
democracia perfeita, e, há muito para fazer ainda nesta área, temos a oportunidade de eleger
alguém, e esta escolha é respeitada. Isso é algo, em si, para defender, e para ficar grato. É o início e
a base de uma sociedade democrática: eleições. É melhor do que ter uma ditadura ou um governo
militar, onde a administração pode mudar a qualquer hora, conforme a livre vontade daquele que
está no poder.
Mais alguma coisa. Conforme o sistema que está em vigor hoje, o povo ganha o presidente que
merece. Isso significa que um presidente eleito sempre reflete algo do povo que o elegeu. Um povo
esquerdista não vai eleger um presidente da direita, e um povo duro não vai querer um presidente
muito gentil e sensível. Quer firmeza!
O presidente que hoje vai ser eleito refletirá algo da realidade deste país e deste povo, e vai poder
fazer algo para o país. Eclesiastes diz algo bonito a respeito: “Mesmo assim, é vantagem a nação ter
um rei que a governe e que se interesse pela agricultura. [Ecles. 5,9]
Isso vale tanto para o presidente, como para um rei!
O melhor que sabemos, contudo, é que Deus governa também a eleição do presidente. Como disse
Daniel em 2,21: “Ele muda as épocas e as estações; destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria
aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir”.
Assim Deus governa a eleição, hoje. Nada vai contrariar o governo dele.
Que Ele dê um bom resultado!
pr. Raul Sietsma
De olho na igreja
Todos bem-vindos nos cultos neste domingo. Que vocês, visitantes no nosso meio, se sintam em
casa. A presença de cada um é importante, e motivo de alegria. Hoje de manhã o tema é: Olhemos
bem, mas nem sempre para trás. O texto bíblico é Lucas 9,62, e o pregador pr. Raul. O culto da
noite vai ser dirigido pelo pr. Libório.
No Domingo passado foi eleito e nomeado para pastor de jovens: pastor Francisco Higino.
Em nossas orações, incluiremos e oramos por:
- aqueles que estão envolvidos com tratamento de saúde: Marcos de Geus, que continua o
tratamento com um remédio novo. Pedimos a Deus, que tenha um bom efeito. Oremos por Michael
de Geus, e também por Ângela Betenheuser, que continua fazendo de fato dois tratamentos: a
radioterapia e a quimioterapia. Isto é pesado;
- Augusto Dechandt e Thiago de Geus;
- os oficiais eleitos, tanto a presbítera, os presbíteros, o diácono, como também o pastor Higino, que
possam receber de Deus tudo o que é necessário para cumprir os seus ofícios;
- a eleição do presidente para o país;
- Pr. William da Cruz e a Kika, que estão viajando;
- o retiro dos jovens no final da semana;
- o sínodo das IERB, agradecendo a Deus;
- os refugiados neste mundo, na América Central, da Venezuela, de Honduras e da Guatemala e no
Iêmen;
- cristãos perseguidos;
- evangelização dos povos ainda não alcançados pelo Evangelho.

Que Deus ouça as nossas orações, e nos dê a sua bênção!
Agenda Conselho
Na quinta-feira, 01/11, será feita a agenda para as reuniões do Conselho em novembro. Se você
tiver algum assunto a ser discutido, passe-o para o pastor Libório, ou aos oficiais Reinder Jacobi,
Geraldo Slob ou Roberto Verschoor.
Instalação de oficiais
Na assembleia da igreja realizada em 21 de outubro foram eleitos e nomeados como presbíteros:
Ary Harms, Bauke Dijkstra, e Richard Dijkstra; como presbítera de jovens: Lucimara Harms; e
como diácono: Sandro van Santen. Se não forem apresentadas objeções fundamentadas contra um
destes irmãos e irmã, eles serão instalados D.V. no culto da manhã de 11 de novembro.
Encontro de jovens 15 e 18 mais.
Prezados pais!
Recomendamos que incentivem os seus filhos para que participem desta atividade promovida pela
Liderança Sinodal de Jovens das nossas igrejas.
Tema: “Morte, só acontece com os outros!”
Data: 02 de novembro.
Local: Rancho “Sonho Meu”, em Tibagi.
Desafio: Descer o Cânion Guartelá!
Palestrantes: Pr. João Los e Ev. Ezequiel de Carvalho.
Inscrições: Pb. Geraldo Slob
Custos: R$ 20,00.
Cartões de Natal e Casamento
Compre seus cartões de Natal e casamentos! Estão na mesa na sala da torre da igreja, custam R$
7,00 a unidade e pedimos que coloquem o dinheiro na caixinha correspondente. O valor arrecadado
é para a festinha de Natal das crianças no Projeto San Martin.
Aniversariantes em novembro
07-11-1947 Bart Janssen
12-11-1938 Jenny Veth
12-11-1953 Zuleide Boessenkool
17-11-1944 Albert Jan Snoeijer
20-11-1931 Kine de Jong
28-11-1951 Jacoba Bosch
Parabéns e felicidades!
Leituras bíblicas
28/10 M Ellen Dijkinga
28/10 N Elizabeth Ramos
04/11 M Minnie Boer
04/11 N Antje Jacobi
11/11 M Murilo Stanke
11/11 N Joemar Schelesky
15/11 M Henrique Harms
18/11 M Marianne Dijkstra
18/11 N Tineke Voorsluys
25/11 M Bauke Dijkstra
25/11 N Maike Dijkstra
Crechinha

28/10 Franscielly, Lorayne, Rafaela, Sabrine
04/11 Nathalia, Noeli, Heloísa, Mariana
11/11 Renata B., Minie, Janine, Tafny
15/11 Camila, Silvana, Julia, Nicole
18/11 Valdirene, Paula, Vitoria, Nadja
25/11 Ana, Rogéria, Alessandra, Fabiane
Flores na igreja
28/10 Silvia Goolkate
04/11 Paula Aardoom
11/11 Gilsiene Vink
15/11 Anneke de Geus
18/11 Corrie Kuipers
25/11 Corrie van Santen
Plantões do Conselho
1º (igreja) – Maurício Greidanus
2º (estudo bíblico) – Willemiena de Geus
3º (San Martin) – João Dykstra
4º (Ponta Grossa) – Edimeia Buist
5º (Recepção) – Wilant van den Boogaard
Secretaria da igreja
Nesta semana aberta segunda e terça-feira das 13h30 às 16h30. Quarta das 13h às 14h30. Quinta e
sexta-feira fechada.
Férias pr. Raul
Por ocasião das suas férias, o pr. Raul e Madeline estarão viajando de 31/10 até 22/11
Agenda
Domingo
10h
10h
10h
10h
19h30
19h30

28/10
Culto em Port. – Pr. Raul Sietsma
Escola Dominical
Culto em Ponta Grossa
Estudo Bíblico em San Martin - Pr. Libório
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann
Culto em San Martin – Pr. Raul Sietsma
Coleta: Igreja
Terça-feira 30/10
13h30
Catecismo
15h
Grupo Girassol
19h30
Reunião de Senhoras Ora et Labora
Quarta-feira 31/10
15h
Reunião de Senhoras Dorcas
20h
Coral Excelsior
Quinta-feira 01/11
08h
Agenda Conselho
19h
Encontro de oração
Sábado
03/11
19h
Catecismos 15+ e 17+
20h
Catecismo Profissão de Fé
Domingo
04/11
10h
Culto em Port. – Pr. Libório Kissmann

19h30
19h30

Culto em Hol. – Pr. Hans Tiggelaar
Est. Bíbl. em Port. – Pr. Libório
Coleta: Igreja

Pr. Libório Kissmann -  - 3231.5699, 3231.1302,
Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909
Pr. Raul Sietsma - - 3231.4302
Igreja -  - 3231.1256
Zelador -  - 3231.5253, 99982.2844
Site - www.ierb.org.br/carambei
Email - iercolonia@gmail.com

